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Απεβίωσε ο πρώην Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ
Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 απεβίωσε στο Αμβούργο ο πρώην Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ σε ηλικία 96 ετών.
Ο Χέλμουτ Σμιτ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους γερμανούς ηγέτες των μεταπολεμικών χρόνων. Αλησμόνητη παραμένει η δράση του ως Πολιτικού Διοικητή της Αστυνομίας του
Αμβούργου για την αντιμετώπιση της καταστροφικής πλημμύρας το 1962. Το 1969 ανέλαβε το
αξίωμα του Υπουργού Άμυνας υπό τον Βίλλυ Μπραντ και το 1972 το αξίωμα του Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομικών. Ήταν ο πέμπτος Ομοσπονδιακός Καγκελάριος από το 1974
έως το 1982. Οι ουσιαστικές προτάσεις του συνετέλεσαν στην αντιμετώπιση της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης το 1972 σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλησμόνητος παραμένει και ο τρόπος με τον
οποίο αντιμετώπισε την τρομοκρατική οργάνωση "Φράξια Κόκκινος Στρατός" (RAF). Η βασική
αρχή του ήταν ότι το κράτος δεν πρέπει να εκβιάζεται. Τέλος, ο Χέλμουτ Σμιτ υπήρξε ο εμπνευστής της «διπλής απόφασης» του ΝΑΤΟ που οδήγησε στην κατάργηση των οπλοστασίων μέσου βεληνεκούς στην Ευρώπη.
Μετά την αποχώρηση του από την ενεργό πολιτική, ο Χέλμουτ Σμιτ διετέλεσε εκδότης της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Die Zeit». Στο ενεργητικό του έχει δεκάδες δημοσιεύσεις για πολιτικά και οικονομικά θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο και μέχρι το τέλος διατήρησε το ηθικό του
κύρος στη συζήτηση γύρω από τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας.
Η Ομοσπονδιακή Καγκελάριος κ. Άνγκελα Μερκελ εξήρε τον θανόντα ως «έναν πολιτικό θεσμό αυτής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας». Η αποφασιστικότητα του βοήθησε «στην επιτυχή αντιμετώπιση του δύσκολου κεφαλαίου της διεθνούς και γερμανικής τρομοκρατίας τη δεκαετία του 70», είπε η Ομοσπονδιακή Καγκελάριος.
Στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εκτίθεται βιβλίο συλλυπητηρίων όπου το κοινό μπορεί να υπογράψει. Το βιβλίο θα εκτίθεται την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου από
ώρα 10:00 έως 12:00 και 14:00 έως 16:00, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου από ώρα 10:00 έως
13:00 και την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου από ώρα 10:00 έως 13:00.

